
 
 

Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 08.02.2011 
 
 
 
Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl,              

Ing. Studený 
 

Omluveni: p. Tomášek 
 

Hosté:  Městská policie Olomouc, Policie ČR, p. Jadrná 
 
1.  Komise na četné stížnosti občanů týkající se značného znečištění veřejného prostranství psími exkrementy 

požádala Městskou policii o zvýšený dohled nad majiteli psů. 
 
2.  Komise žádá občany o zasílání podnětů na opravy chodníků a komunikací v městské části Lazce. Své návrhy, 

prosím, zasílejte do konce měsíce února, kdy budou předány Technickým službám města Olomouce. 
 Kontakty: email - kmc07@olomouc.eu 
      adresa - Radim Schubert | Řezáčova 2 | Olomouc 
 
3.  Komise eviduje požadavky na opravy nebo realizace v těchto lokalitách: 

a) ulice Vahalíkova x roh ulice Florykova 
b) ulice Lazecká x ulice Tvrdíkova 
c) vybudování chodníku mezi budovou restaurace Na dlouhé a obchodem Hruška 

 
4. Komise předala odboru dopravy požadavek na opravu uvolněných dlažebních kostek na kruhovém objezdu u 

finančního úřadu. 
 
5.  Komise obdržela žádost obyvatel domů Lazecká 44 - 50 na vybudování nových parkovacích míst. Předseda 

 Schubert informoval o jednání s odbory koncepce a rozvoje, životního prostředí, investic a dopravy a o přípravě 
 projektu tzv. malá parkoviště, který bude pro městskou část Lazce zpracován. O dalším vývoji projektu bude 
 komise občany informovat. 

 
6.  Komisi byla předána petice a nesouhlasné stanovisko obyvatel domů Hermannova 2 - 4 týkající se nevhodného 

 umístění dopravní značky zákaz zastavení. Předseda Schubert informoval o jednání s odbory dopravy a životního 
 prostředí, na kterém bylo dohodnuto odstranění dopravní značky zákaz zastavení (po – pá 8:00 – 16:00) a 
 úprava (rozšíření) příjezdu pro vozy Technických služeb. O dalším postupu bude komise občany informovat. 

 
7.  Policie ČR informuje občany o zvýšeném počtu krádeží ve sklepech a chodbách domů a žádá občany o větší 

 důraz na zabezpečení těchto prostor. V případě pohybu podezřelých osob ve společných prostorách domů lze 
 kdykoliv volat na linky 156 a 158.  
 Policie dále upozorňuje na zvýšený počet krádeží automobilů značky Škoda Octavia. 

 
8. Komise upozorňuje občany, kteří se zapojili do projektu třídění biologického odpadu, že ve středu 15. února 2011 

proběhne mimořádný svoz bioodpadu. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu 
dojde v průběhu měsíce dubna.  
Současně upozorňujeme zájemce, kteří by se do projektu třídění bioodpadu chtěli nově zapojit, aby kontaktovali 
odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství MMOl. 

 
9.  Komise žádá odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství MMOl o umístění kontejnerů na 

třídění textilu v městské části Lazce. 
 
10.  Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 

- část parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 302 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
  - pozemek se nachází při ulici Dobrovského (u Mlýnského potoka), účel využití: zahrada 
  - komise doporučuje využívané a již pronajaté části pozemky ponechat současným nájemcům 
 
11.  Předseda informoval komisi o záměru společnosti Globe Investment vybudovat čtyřpodlažní bytový dům podél   

 ulice Dlouhá (na části pozemku bývalé výměníkové stanice). Komise již v říjnu 2009 vyjádřila nesouhlasné 
 stanovisko k prodeji a směně pozemků o celkové výměře 1.048m2. Nesouhlasné stanovisko vyjádřila také 
 většina dotčených orgánů (odbory životního prostředí a dopravy, majetkoprávní komise) a komise proto žádá 
 vedení města o přehodnocení záměru směny a prodeje pozemku.  

 
Příští jednání komise se bude konat dne 08.03.2011 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník               Schválil: Radim Schubert, předseda 
 

www.olomouc.eu/lazce    emai l :  kmc07@olomouc.eu  


